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M (1 ) HRAD

Nad srázy ve tmách jsem šlapával chodník

a ješt dnes možná dovedu

ledaco z toho, co kdysi jsem podnik'

pro kouzlo ženského pohledu.

Vzntlivý snadno a pi všech svých vadách

osobních zájm svých nemaje

s dobrými druhy v bojovných adách

zvst svobody kiel jsem do kraje.

Zdraví i rozum, co byly mi platný?

Chodil jsem s nimi dm od domu,

potá špatný, syn marnotratný . . .

Své srdce však nedal jsem nikomu.

Když báze zkroušen pravdy se zíká,

a z pustých polí stesk vane a chlad,

když hloupost špinavou pncu svou stíká,

jnám vždy svj útulek, pevný svj hrad.
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JARNÍ P 1 S E

Hle, slunce svtu vyznává svou lásku.

Zem' voní úrodou.

Poj, moje milá, pjdem' na procházku

do lesa za vodou.

Mé dít zlaté, poklade mj sladký,

poj potš srdce mé!

Do trávy zelené jak v náru matky

si mkce lehneme.

Les mlelivý v pološeru díme,

jen listí ševelí.

Pojd' moje milá, tam si dopovíme,

kterak jsme trpli.

Prožijme spolu svoje štstí krátké.

Poj, necha spoinu

na srdci tvém! Je malé tak a sladké

a silné k zloinu.
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U L A 5 E

Sedl jsem pod stromy s Ernestinou

na behu Labe v hospod

a díval jsem se jak po vod

do dálky zvolna parníky plynou.

A moje malá pítelkyn

hovoila. A její hlas

se vzduchem vlažným diskrétn tás',

co pod námi vlny se valily lín.

Mluvila o mládí znectném híchem,

o šílenství, jež pec k dobru jest

co duší silných krvavý kest,

o sympatiích a o štstí tichém.

Konen byl jsem nucen jí íci,

co jsem si nechával k posledu:

„Má drahá, pozítí odjedu.

Pošlu 1i z Paíže pohlednici."
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MRAVOUNÁ POVÍDKA O HODNÉM
A ZLÉM HOCHU

Na gymnasiu spolu žili

dva nerozluní pátelé.

Ze sklenky téže svorn pili

a z téže mísy svorn jedli,

a kvartýrskó je v tutéž chvíli

honila ráno z postele.

Jeden z nich jmenoval se Venda^

a druhý jmenoval se Jenda.

Co Venda dlal preparaci,

Jenda jen myslil na legraci.

Rozbíjel okna, umývadla,

a chodil vždycky do divadla,

když kus byl písn zakázán.

Neuml, když byl otázán.

Byl mistrem v drzostí a lhaní

a rušil pi vyuování,

cigára kouil v záchod,

povaloval se v hospod,

byl asto trestán karcerem

-a býval plísnn páterem,

jenž jeho híšnou duši pstil

a záhubný mu konec vštil.

12



Jenda si dlal z nho smích.

Však skuten se zpozdil o rok

v gymnasiálních studiích.

Katecheta byl dobrý prorok.

Když složil Jenda maturitu,

byl skoro stovku dlužen v bytu.

Šel na studium bohosloví,

než vydržel tam jen ti dni,

až rozbil hlavu prefektovi.

Na práva dal se ve Vídni,

byl v Innomostí medikem -

zvláš rád ml gynaikologii -

a v Štýrském Hradci technikem,

pak vrh' se na filologii.

Tak vedl život pepestrý,

a rostly jeho semestry,

a rostly také jeho dloužky,

však za to nerostly mu zkoušky.

Dvátka svádl v mládí kvtu

ochotn za noci i za dne

a z morálních svých závazk

svdomí nedlal si žádné.

V svém mládeneckém kabinetu

ml sbírku dámských podvazkú.
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Pil všecko, co se vbec pije,

a když mu zrána údy ztuhly,

nakládala ho policie

soucitn do obecní truhly.

Na domovníky v noci zvonil,

do eky házel laviky,

z ulice do kaváren honil

bázlivé lehké dámiky.

Byl pokrokáem, realistou,

socialistou, anarchistou,

a vbec, kde byl i^ádný kraval,

k té stran milerád se dával.

Studoval sociální vdy,

národní ekonomii,

umní, filosofii

a spiritismus naposledy.

Vbec ho všecko vábilo,

do eho mu nic nebylo.

Poohlédnm' se po Vendovi

inskribovaném právníkovi.

ál rigorosa, státnice,

až brnla ho zadnice,

del ve dne a del rovnž v noci.
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dotáhl to ke promoci.

Na to se auskultantem stal

a od slavného eráru

již každý msíc služné bral

(tyiadvacet krejcar).

Pilepšili mu do dvou let

adjutem ve výši ty set.

Za ty se Venda dobe poml,

(jedl rád husu peenou)

byl jenom smutný, když si vzpomnl

na ono kvítko veselé,

na Jendu, svého pítele,

na existenci ztracenou.

Jenda císai na vojn

sloužil a velmi odbojn

se vi nadízeným choval,

až konen jim desertoval.

Rodie mli s ním jen svízel,

i oddechli si, když jim zmizel.

Do služeb dal se Francii,

šel k cizinecké legii

a pidlen byl do Alžíru,

by pispl k zachování míru.

Kdo všecko byl v té armád,

to leží vru na snad:
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Tam ve vrazích a ve zlodjích

pátele našel za chvíli,

dobe se snášel s Kabyly

a velmi rád ml ženy jejich.

Však mnoho práce, málo platu,

to není cílem lovka,

jenž zatvrzele na odplatu

nebeskou vbec neeká.

Nejdív jen klel a naíkal,

však protože byl radikál,

pemýšlel taky, jak by utek',

A vtlil myšlenku svou v skutek.

Než s touhle druhou desertací

ml Jenda mnohem vtší práci.

Vojáci vystelili za ním,

a lev ho dsil divým rvaním.

Pec do Kahýry pišel šfastn.

A nevdl co poít vlastn,

pec tesknota ho neovládla,

(byl píliš dobrý ech a Slovan)

a za krátko byl angažován

v transatlantickém podniku

a nosil tžká zavazadla

kramám z msta k parníku

16



a když sám stal se lodníkem,

po svt jezdil parníkem.

Dnes hostila ho Austrálie,

za rok byl zase v Africe,

za týden odplul do Asie.

bavilo ho to velice.

Provádl každé emeslo,

mnoho mu to však neneslo.

V šantánu zpíval v Pekingu,

šest msíc v San Domingu

byl zaven v státním vzení,

poádal v Novém Orleánu

spiritistícká sezení.

V španlské válce dostal ránu,

na Kub ležel v špitále

(ml tenkrát chudák na mále).

Byl vyvoláva atrakcí,

v New Yorku sedl v redakci.

Ve válce proti basutm

platili šestnáct korun denn

mu Angliani ve své mn.
(Víc je to nežli adjutum.)

V Paraguayi byl insurgentem,

val: na lucernu s presidentem!

Garda se vrhla na davy.
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1 dostal kuli do hlavy.

Tak Jenda opustil ten svt

ve vku tyiceti let.

Když zvdl Venda v Evrop

o hrozné pítelov smrti,

že zdechl kdesi v píkop,

plakal jak dívka z páté tvrli.

Vzpomínku na sí zachoval

a velice ho litoval.

Venda lpl stále na hroud,

byl adjunktem již pi soud

a vdl, až na pijde ada,

že bude z nho taky rada.

Ml ženu hodnou, dti ádné

a pi tom neml dluhy žádné

a v hospod pi pátém piv

na Jendu vzpomnl lítostiv,

na existenci ztracenou.

Je pi tom husu peenou.
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v PAÍŽÍ

Paíži, msto rozkoše, zdali

víš, že tam v dálce, tam doma,

jméno tvoje jsme vyslovovali

tesoucíma se rtoma?

Píteli, škoda plic, škoda pstí,

darmo se s holotou sváíš.

Pij ke mn a prožívej se mnou mé štstí,

u mne t uvítá Paíž.

Na dlouhé lavice za noci v dešti

5edím na nábeží.

Paíž, jež jásá a taní a teští,

pede mnou v temnotách leží.

Rád bych se protáhnul. Nemaje bytu

spím všude jak na peinách.

Kdyby jen strážníci nebrousili tu

kolem v svých pelerinách!

Spal jsem snad hodinu. Nevím už ani.

lovka únava zmáhá.

Kdo m to ruší v nejlepším spaní?

Nkdo m za rukáv tahá.
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Hubená holka, zapadlé zraky

po lehké noní próci.

Má milá, prodláváš už taky

tetí kapitulaci.

^Je n'ai pas argentl" jí do ei vpadám.

To znamená: Dnes to jde ztží.

Nemám penz, má rozmilá madam,

a tvrd se to tu leží.

Neiníš velkých nárok, lnu,

rozumné vychování!

Odpus, má drahá, že dlám dnes špínu.

Pec v Paíži jinší jsou páni!

Má nevsto zlatá, k tm obraf svj zetel,

u mne as drahý jen maíš.

Vidíš, tam ped námi moe je svtel)

Tam baví se veselá Paíž.

Kdo peníze má, vše koupit si mže,

vína se napije, nají se masa,

jsou na prodej písn, jsou na prodej rže,

jsou na prodej polibky, láska i krása.
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Vidél jsem kraje bohaté, chudé,

leckde jsem v svt se potuloval.

Tuhletu pitomou pravdu jsem všude

-zrovna jak v Paíži konstatoval.
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LOKÁLKA

Píákm opatuje pánbh byt a stravu,

ale lovk nemá, kam by složil hlavu.

Pod mrazivým nebem lidské srdce sténá.

Nad svým životem se zamyslila žena.

Veškeré své jméní vzala v tvrdé dlan,

pt balík sirek koupila si za n.

Do své jizby vešla pes vrzavé schody,

fosfor seškrábala do sklenice vody.

Vypila jed klidn, svtu s bohem dala,

ale smrt se dlouho nedostavovala.

Jenom bolesf pišla. Úpnlivé lkaní

zaslechla vas ješt ze sousedství paní.

K loži otrávené dm se sbhl celý.

Do nemocnice ji potom odváželi.

Dobrodiním vdy byla zachránna

Pod mrazivým nebem lidské srdce sténá.
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ŠTDROVEERNÍ

Štdrý veer slaviti budeme,

i když víra nám chybí.

K tob, krajane-šenkýi, pijdeme,

a ty nám pipravíS ryby.

Na modro, na erno a jednu v rosolu,

polévku jikrovou k tomu,

strávíme píjemný veer pospolu

u vánoního stromu.

Trochu si pohovoíme pi sklence,

bude to pkná zmna

pro nás mrzuté staré mládence —

a tob uteWa žena.

A zapomeneme v tuto hodinu

mnoho, co za námi leží,

co nás vyhnalo v dalekou cizinu

a co se peklene stží,

na duší nepokoj, na sny chorobné,

urážky velienstva,

deserce, nudu, dluhy a podobné

zábavy lovenstva.
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A plnými poháry, z kterých do hlavy

stoupá ervené víno,

pipijeme ti upímn na zdraví,

vzdálená domovino)

Na krásu luh tvých a zašlé mladosti

a dcer tvých zvedneme íši:u šastna a vzkvétej podle možnosti

v rakousko-uherské íši!
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JOHN 5 AM50

y Paíži byl ped pldruhým rokem

mné John Sambo, boxer, v lásce sokem.

Vystupoval v cirku na pedmstí,

drtil žebra železnou svou pstí.

Byl to ernoch erný jako vrána;

ona jméno mla Liliana.

Vlastí její byla Normandie.

Blejší plef mla nad lilie.

Chodil jsem s ní veer na procházky.

Cosi rušilo však štstí lásky:

Pocit m vždy jímal na bulvárech,

ie už vzím v netvorových spárech.

Proto pravil jsem k ní: ^Liliano

miluješ m? Vím, že ekneš: ano!

^Kdybys m však vskutku v lásce mla,

mén se mnou byses procházela.
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^Pokojíek v poschodí mám šestém,

lip' nóm bude tam než chodit mstem.

„Dvee zamknem', dve milované,

ernoch tvj se na nás nedostane."
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NA HRAD5ÁCH

Na Paíž dneska myslím zas.

Tu výhodu poskytuje,

že byf tam i život šel mimo nás,

aspo nevyrušuje.

Pkné to chvíle bývaly,

když u versaillské brány

pod jasnou oblohou lítaly

zveera aeroplány.

Postavy s hradeb se dívaly,

lidí, co mli víc asu

než penz, a obdivovali

vtlené myšlenky krásu.

A vlažný vzduch se kolem tfés\

jak motor oddychoval. - - -

Šel sice život mimo nás,

ale nevyrušoval.
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ELEGI

E

Dech tvj vni ovocné mél šávy

jižních moruší,

vlas tvj rozzaoval kol tvé hlavy

luin ovzduší.

Plály opálem tvé šeré zraky

veer pi svtle,

a tvé rety jako rudé máky

ihnuly rozkvtlé.

Z knihy svého života jsem, ženo,

rval po listu list,

a všechno je spáleno, kde jméno

ivé bylo lze íst.

Ale kdo se ve svém srdci vyzná?

V rámci z mosazi

poutí svtem m tvá podobizna

všade provází.

Z tch nebyla's, na nž zapomíná

lovk pro jiné.

Dnes vím: Na tom svt žádná jiná.

A ty taky ne.
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5VADLENKA

Letní vzduch venku zavonl prudce,

U oteveného okénka

složila znaven do klína ruce

malé, hubená švadlenka.

Ped sebe v prázdno se zadívala

a naslouchala nápvu,

jejž na strunách srdce vyluzovale

touha pro duše úlevu.

A švadlenka tiše ekla si: «5rání

njaká vysoká ohrada

bytostem lidským se sejít: a za ní

tisíce život uvadá."
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PSANÍ

Ležel jsem ješt v posteli

a svtil modré pondlí.

Listonoš z nejlepšího spaní

m vzbudil doruiv mi psaní.

Poznal jsem známou ruku hned,

roztrh jsem obálku a e
ty tsné, rázovité ádky

své píliš starostlivé matky.

Doma prý není mnoho zmn,

a zemel starý berní jen.

5ratr je zdráv, i sestra zdráva,

jen otec trochu postonává.

A když jsem dopis peetl,

stesk do duše mi zalétl.

Co s páteli? Dnes pil jsem s nimi,

a v nouzi ptku nepjí mi.

A lovk jde tak sám a sám

vstíc nehostiným koninám,

lhostejný k lidem a k své dob
a plný trpkosti sám k sob.
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PÍSE JARNÍHO DNE

Tož tedy jsme opt v msíci máji!

V radostné jarní nálad

stromy se vesele zelenají

zas v Luxemburské zahrad.

Mé okno je dokoán otevené,

^ slunce vrhá mi v sv.nici

na moje svršky zaprášené

své paprsky jasné a hející.

Jak m zas vábíš na dálnou cestu,

iy velké oko plamenné!

Ihned bych paty ukázal mstu -

5 bohem, ty moe kamenné!

Hvzdo dne ve své víšené sláv,

ivj vliv na m je podivný.

Jako ještrka ležel bych v tráv.

Jak je mi svta shon protivný!

Vše jedno mi, osobní, politické

zájmy, pravda i pedsudek.

Ach, když si vzpomenu na vci lidské,

tak se mi zdvíhá žaludek.
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Nejradj' bych te v ruce své s holí

od vesnice šel k vesnici

mezi slibnými lány polí

po dlouhé bílé silnici.

Z plných plic bych vykikl prudce

a na oisty znamení

umyl bych svoje hubené ruce

v kišfálném horském prameni.
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PO LETECH

Jak blaze je ml, to nevíš ani,

že zase spolu sedíme,

že držím tvou ruku ve své dlani,

ty nedosažené štstí mé.

Ti leta minula pochybné krásy.

Co však bych o sob íci ti moh7

Nic nejsem a niím už nebudu asi;

jsem stále tvj starý, veselý hoch.

Ani ty písniky, co jsem ti zpíval,

do lidských srdcí nevniknou;

jak pohledy, jimiž jsem v zrak se ti vrýval,

s námi zajdou a zaniknou.

Je pozd má milá, den chýlí se k sklonu^

srdce nám bije pomalu.

Což, pamatuješ se na kresbu onu

v illustrovaném žurnálu?

Jde slepé štstí se štdrou dlaní

podle stn svtnice dokola.

,^Nikoho n^ní tu?" - 5 rozbitou skrání

na zemi válí se mrtvola.
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Bu dobrá v svém žití a šastná v svém snní

a zapome na všechno, dít mé.

Vid' nebe není a peklo není;

a na zemi s^ží se sejdeme.
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POKOJ 5 NÁ5YTKEM

Šli svtem v mladém horování

zprvu — a pak již bez zájmu.

U starých vdov a mladých paní

své žití tráví v podnájmu.

Na stn z oprýskaných rám
lhostejné hledí obrazy.

Na skíni plno knih a krám,

jak je tam ruka nahází.

Zvdav po pokoji dívá

se ada zaprášených bot

z pod lože, k lásky hrám jež zpívá

svj rozladný doprovod.

Vzdychati pohovka si zvykla,

A okno špatn zavírá.

Na chabých nohách stl se viklá,

když ruka hlavu podpírá.

A duše pod okolí vlivem

ztrácejíc radost z požitku

usíná v stesku zádumivém

chátrajícího nábytku.
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PROCHÁZKA

Po nebi bílé se honily mráky,

na stromech slyšel jsem zpívati ptáky.

a slunce hálo m píjemn v zádech,

když jsem se procházel po mstských sadech.

Paprsky padaly pletivem sntí

na žlutou cestu a v koárky dtí,

a na lavikách v šat odny svtlý

maliké sleinky romány etly.

Úsmv dne jarního na krátkou dobu

uspal mé vdomí v píjemnou mdlobu,

v duši mn umlkly rušivé hlasy,

stesk dneška, vzpomínky na zašlé asy.

Nahoru k obloze upel jsem zraky

na modré nebe a na bílé mraky,

na mraky plynoucí jak bílé lod

do dálky, do dálky po modré vod.
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0505NI

Vyinili mi, jak zasluhuji

toho, pátelé zpsobní,

že lidí od zásad nerozlišují,

že jsem vždy píliš osobní.

Ba práv! Hýkaná hesla a slova

nikdy m k úct nenutí.

Za nimi od vk kují se nová

vždy proti rozumu spiknuti.

Klamných pedstav si neiním v žití,

že proti pesile hlupák

by bylo možno kdy zvítziti.

Vím, pravda spíš vzí v opaku.

Jsem starý individualista,

hledím kolem a upímn
pravím slovy Ježíše Krista:

„Kdo není pi mn, je proti mn."

37



KRAJINA

Po píjemné nedli

výletníci kytky v dlani

k veeru se vraceli

z les, kopc, luk a strání.

Ped chatami nízkými,

tam, kde silnice se toí,

dívaly se za nimi

ženy ustaraných oí.

Pod topoly v rybníku

v zkalené se koupal vod

dvátek a kluík

nahý mírod v milé shod.

V obdivu zde stanuly

sleinky dv z kanceláe.

Od výletu planuly

živým rumncem jich tváe.

Vlažný vzduch krev do skrání

vhánl jako tžké víno.

Z temných les volání

doléhalo kukaino.
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JARÍSÍ SLAVNOST

Vdk noci vystídal dne krásu;

v ím dál tím lepší nálad

sedli v mírném svtel jasu

páni i dámy v zahrad.

Mdlá vn stromu koi^enila

dráždivou príchuf zábavy,

nápoj arodjná síla »

stoupala rychle do hlavy.

Ach, a tu stalo se, že malá

a rozpustilá Helenka

v nemístné chloub ukázala

všem pvab svého kolénka.

Dámy se zardly, jak zely

Helenin svtlý podvazek,

z muž však mnozí zapomnli

na srdcí pevný závazek.

Nazítí došlo na ty pány;

leckde se stetly náhledy.

Nestoudn byly popírány

veškeré híšné pohledy.
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Miladin ctitel rozhorlený

dl: ^Ne, tof nedovoleno!

Mó drahá, ejhle, dnešní ženy!

Ped lidmil svoje koleno!"

Druhý zas pravil: « Vínko zblázní

hlaviky zvyklé na vodu,

že zamuji s parní lázní

veejnou, prosím, hospodu "

Každý se zmnil za chvilenku

v mravokárce a mudrce;

však pi vzpomínce na Helenku

hálo to pec jen u srdce.
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v ATELIERU

Den jasný a záivý pekonal

veškeru nedvru.

Širokým oknem vzduch vlažný vál

dovnit atelieru.

Hubený asistent na zemi

si sedl, opel se zády

o zed* mnul hlavu si dlanmi

a vzdychal: ^Jaro je tady!"

Pravila dotena jaksi tím

sleinka mírného vzhledu:

„Já bohužel pranic necítím,

neb moje srdce je z ledu.*

Kraj v slunce paprscích táhnul se v dál

a v pohledy zvlhlé se vrýval,

a nad ním skivan se tepetal

a radostné píse svou zpíval.
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DOBRÁK

Mé mladé asy zlé a veselé!

To bylo tenkrát . . . Ml jsem pítele.

Chodívali jsme spolu dva a dva

a otvírali jsme si srdce svá.

A srdce v ranních zoH požáry

zvonila o sebe jak poháry.

Krajinou nehostinnou jsem s ním šel.

Na kei rži kvést jsem uvidl.

Tu rži byl bych utrhl si rád.

Pítel m zdržel. „Chceš ji zniit snad?'

A pítel zemel. Když mu v rakev heb

zatloukali, jel jsem mu na poheb.

Na poheb šlo mu lidí tisíce.

Každý ho chválil. A já nejvíce.

Života práci lidu vnoval.

Byl dobrák. Taky zlatky pjoval.
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Prsf erná kryje tlo pítele.

Jsou jiné asy, ne tak veselé.

V dalekém kraji kdes je zahrada.

Kvete má rže nebo uvadé?

Mám v srdci plno nenávistných slov,

a nkdy m to táhne na hi^bitov.

^Odházejte tu hlínu, hrobai!

Píteli pohledt chci do tváí."
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VNÝ PLAMEN

Toužebné vzdechy, písahy, sliby

slzy a zoufalství na konec -

rcete, kam lidstvo by pišlo, kdyby

prožívalo vždy tutéž véc.

Jel svétem rytí, krev z rány mu tekla,

znak paní své nosil ve štítu. -

Ne, nejste první, jež mi to ekla.

Bez citu? Tak tedy bez citu.

Neprosil boha a nectil krále,

popíral všechno vesele.

Pomrn nejpozdji mu ale

svitlo, že nejsou andlé.

Náhradou za víru, za touhy prosté,

které mu byly odaty,

mdlým svtlem v duši vdomí roste

lásky a života podstaty.

Sen, skutenost dj žen krása nám íká

nejenom tváí a postavou,

i umním švadlen a klobouníka,

ba i svou kadeí nepravou.

44



v tmách noci, jež v prostoru tiranice boí,

v objetí tichém a znaveném

se zjevuje vný život, jak hoí

klidným a ponurým plamenem.

45



NÁLADATICHÝCH VEERU

Býval jsem v rzných spolenostech hostem,

miloval jsem a zlost jsem míval také

a provádl jsem kousky všelijaké

povoluje svým špatným náklonnostem.

Piznám se rád, že jsem svou sebelásku

koistí srdcí píliš nerozmnožil.

Než pece v žití ledaco jsem prožil.

Skromný jsem byl a dával život v sázku.

Kvtiny vonné netrhal jsem v máji.

Steskem jsem rostl, samota m spila

svou smutnou písní. Pítelkyní byla

mn sklenice a taky zstala jí.

Dn želet minulých mám píin málo,

mí ješt krásy budoucnost mi vstí.

Kdys v dávném snu se zjevilo mi štstí.

Já nehledal je, když m nepotkalo.
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TOUHA

Slunce zele svým plamenným chlebem

ze zem vyvábilo.

Ve vlažném vzduchu pod modrým nebem

jaro se smálo až milo.

Lichotnou mdlobou chípí se chvla.

Sleinky ve svtlém šat

spchaly vykoupat mladá svá tla

v sluneních paprsk zlat.

Sukn ve vánku poletovaly

svírány útlou pstí,

a erné oi vypravovaly

pohádku o lichém štstí.

A lásky bžek okídlený

pojednou sedl v tvém bytu

a nad srdcem tvým nachýlený

dmýchal v popel tvých cit.
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U v f N A

Kde lidského ducha je záchrana?

Dnes jaksi úzko je mi.

Jak halúz klátím se odraná

mezi nebem a zemí.

Kulatý svte, kam spéje tvj chvat?

Zastav se se svým synem,

jenž musí tvj záhon zalévat

zlat jiskícím vínem,

jiskivým vínem, jímž astuješ

své nepíliš zhýkané hosty,

kteí zpt dobýti nechtjí než

na chvíli pohled svj prostý.

Strach spadne a srdce omládne.

Vidím od svého stolu

v kout dva milence píkladné,

jak dvrn hovoí spolu.

Neznám Vás, paní, z ulice?

Váš zjev mn lhostejný není.

Váš turban sluší vám velice

pi noním osvtlení.
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Tva vaše bledá mne dojímá snad

i bohatý vlas váš erný,

že se mi tolik chce písahat:

- Navky sluha váš vrný! -

Noc ve své bláznivé pokoe

s kouzlem i slibem svým hyne.

Závojem dýmu v prostoe

mé oi hledají jiné.
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PÁNÍ

V tm mizí obrysy dom,

spí v šeru veerním sad.

Do listí erných strom

chladný svit hoáku pa.

Zíš hmotící elektriku

pebíhat koleje.

Slyšíš, jak po chodníku

spšn zní kroeje.

Žen tváe noním stínem

a kloboukem širokým

jsou zakryty. — Jsem jak spit vínem

podaným neznámo kým . . .

Rozechvívá mi znova

duši tíživý stesk;

marná moudrá jsou slova

dávno popsaných desk.

Zraky zemdlené zvedá

vzmach vle násilný

vzhru, kde šíí se bledá

zá z plynové svítilny.
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Nieho nechlíi již v žití,

necítit, nežádat,

být jak ten plamen, jenž svítí

studen na spící sad!
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D05R0DRUH

Po kamenité cest zní

mé klisny podkova.

M žádný píkaz nevzní,

a nemám domova.

Kvt pro m barvou netiýí

v slunen zlatých dnech,

m s osudem noc nesmíí,

a pusto je v mých snech.

Dravá stecha není má,

pí pdy, ani ta.

Plá dtí sluch mj nevnímá,

jich smích m nevítá.

Mé návraty jsou bez ceny,

m neprovází v svt

zrak ženy slzou zrosený,

a já zas nezím zpt.

5 císaským vojskem do eže

se me mj rozletl,

a pod praporem papeže

pomáhal duším z tl,

kupecké republice pak '

byl dobrou ochranou -
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mó vlastní velká bitva však

je dávno prohranou.

Hubená klisna má, i ta

co brzká koist vran

po hroudách tžce klopýtá,

a hnis jí tee z ran.

Daleká cesta naše je,

než není nutný spch. -

Pták pro m v kei nepje,

a pusto je v mých snech.
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POHÁR K ZEMI PADÁ

Miloval svta divy,

moe, ledovce, ženy,

pohled náš roztoužený,

laný a divý.

Požárem plálo to v hlav,

a váše zmítala tly.

A naše ruce se chvly

nedokav.

Krvi má, pro jsi kdys vela?

Touho, pro's vyletla?

Duše má, jak jsi zcela

zapomnla, co's chtla!

Hledí oi v dny píští

chladny, lhostejný, nmy.

A pohár padá k zemi

a pohár se v stepiny tíští.
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ROZHOVOR

Co zvoliTs, lepší není to díl.

Hle: Krása ženy,

zázrak, který se narodil

z moské pny!

Krev žhne, a ruce se hledají

jak ve snách. - Vidím. -

Rty lané se snoubí potají.

- Nezávidím. -

Tvé milé, tvé druhy, osud zlý

zavál je jinam.

Zda sen kdy zjev jich ti vykouzlí?

— Zapomínám. —

Kam toužíš? - Nezapustil jsem

koen nikam. —

Máš pravdu, na svt nad rodnou zem

pec není! - Zvykám. —

Snahy, sny, sliby mladých tvých let,

škoda jich vskutku . . .

Jen abys nevolal dobu tu zpt

kdys v pozdním smutku!

55



- bu zcela klidno, srdce mé!

Jak znavení hosti,

tak spolu v temnoty pjdeme,

bez lítosti. -
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5 A L L A D A

Mdlý písvit noci s tváí shodných tah

se smek' a stíny dva vrh' na podlahu.

Vzduch výhní sálal, po dni nelítostném

dobíjel chabé duše tupým ostnem.

V tmách tíživých se na besedu sešli

lovk a pízrak. Smj se tomu, chceš-lil

Z úst otevených matn zuby plály,

horené ruce hady být se zdály.

Níž klonila se tla pod únavou.

Šeptal co's lovk. Pízrak kýval hlavou.

Tak sedli až v prvý záblesk jitra.

Vstal liše pízrak: ^Na shledanou zítra!"

Vztýil se lovk, jako dravec zavyl.

„Co ekáš ješt?" smutn pízrak pravil.
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LOUTKY

Divné zimy! Žádný sníh,

jenom tyhle dešt!

Ach trudnomyslnost z nich

zmocní se t ješt . . .

Z bláta stromy holé ní

v adách na ulici.

Nuda píse smutení

zpívá ve svtnici.

Nastal veer. Jedin

u karet je živo.

Rci, chceš dept pi vín,

i lít hrdlem pivo?

Milý brachu, vzal t ert,

když t nenapadlo

mysliti vas na koncert

nebo na divadlo!

I co — ! Není nálada

v nich dle mého vkusu.

Tak mi to tam pipadá

jako v omnibusu.
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v myšlenkách se v dávný as

vracím. - — Na devné

malé herce hledím zas

v krm zakouené.

Také na principála

vzpomínám si dosud:

Holá lebka zvtralá.

Vypadal jak osud.

Hercm pohyb dávala

jeho dla, hlas plíce.

A z kapsy mu ouhala

láhev slivovice.

Jeho král byl postavy

vážné, hlava bílá.

Neml ani pedstavy,

co je kamarilla.

Krásní byli rytíi

s nádherným jich šatem,

ve stíbrném krunýi

vykládaném zlatem.

Mnohý hrdina a rek

byl sic vznešenjší.
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ale malý Kašpárek

ten byl nejchytejší.

Nebyl nžný ve slov

ani jemných mrav,

než i dcei králov

napravoval hlavu.

Smích ml, který usmíí,

v nejzpupnjším žertu.

Vždycky rybník rytíi

vypálil i ertu.

Zda všecka ta nádhera

ješt na svt je?

V truchlivý chlad veera

zimní dešf se leje.

V šedou veteš vzpomínek

srdce mé se dívá,

jako dít v plamínek,

který dohoívá.
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POSLEDNÍ VCI

Po em kdy srdce v touze bilo,

z toho se nic mi nesplnilo.

Kde moje nadje jsou dnes?

Sám jsem je všecky k hrobu nes'.

Minula žití polovice -

a bezpochyby nco více.

Pikvaí naše hodina

a zaníknem' jak bublina.

lovk se táže: Jak a k emu
a pro, a úzko z toho jemu,

že nenalézá odpovdi,

af do sebe i kolem hledí.

Tak rád bych nkdy ekl: Pane,

necha se tvoje vle stane!

Snad je tam pece nkdo v nebi:

Aspo ho máme zapotebí.
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NEPÍTEL

Srdce nepokojn bije.

Hoem znavený a mdlý je

zrak tvj, a hlas tvj zní hluše.

Rci, ím churaví tvá duše?

Pán jsi nade všemi tvory,

penášíš svou vlí hory,

znaíš plynoucí si vodu

vk djem svého rodu,

a zalidnirs nad hlavami

hvzdy svými pedstavami.

Srdce nepokojn bije.

Nepítel v tvém tle žije.

lovk za noci dech taje

tlumený krok jeho slyší.

Zpupn jako koka s myší

skrytý vrah si s tebou hraje.

Nevíš, zda dnes pepadne t
i kdy, ve dne nebo v noci,

a dotrpíš bez pomoci,

sám jen s úzkostí svou v svt.
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BABIKA MÁLKOVÁ

Babika Málková zemela,

a dávno již je tomu,

co ve svém krámku sedla

v prjezd starého domu.

Nemla obchod veliký.

Prodávala jen nše,

pometla, pletené košíky;

byla to dobrá duše.

Kdo nám to tehdy ek', nevím dnes:

Syna jednoho mla,

a aby z nho stal se knz,

matka Málková chtla.

Byl to celkem odvážný in

od vdovy naisto chudé.

Strádala ráda. Jen když syn

velebným pánem bude.

Hoch o své povinnosti dbal,

nevyšel tém z bytu.

Po osmi letech udlal

šastn svou maturitu.
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A potom poslušn docela

vstoupil do semináe.

Matka ta už ho vidla

nkde na pkné fae.

Když už vysvcen býti ml
pro vtší boží slávu,

že jediný syn její sešílel,

dostala Málková zprávu.

Pijela za ním. V pedveer

smrtí vyšlo mu ze rt,

že vykne-li matka hlásku r,

duší svou propadne ertu.

Málková nikdy, když mluvila,

nevyslovila té hlásky.

Snad slovm šílence vila,

snad byl to projev lásky.

Kluci si blázna z ní dlali,

zvlášf já a pajdavý Toník.

Z povzdálí jsme na ni volali:

„5abiko, eknte: trrroníkl"
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Málková kiet nás nechala;

byla to dobrá duše.

Pohledem smutným se dívala

na své prouténé nše.
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K ALŠOVÉ ŠEDESÁTCE

Octli jsme se v ústraní,

daleko všech zmatk.

Vyhrávají cikání

ke vzácnému svátku.

Kouzlo dímá v zvucích tch,

vláhou kalí zraky.

]e to jako vtru dech,

který trhá mraky;

zní to, jak když s bohem si

dává milá s milým

za chatami v snivé vsi

s kostelíkem bílým,

a te zase jako ta

píse z dávné doby:

Opuštná sirota

pláe mezi hroby.

Na oltáích v zázraku

svtci oživnuli.

Voják Martin žebráku

dává plášt pli.
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Vlastí svého národa

jede v tiché pouti

eské zem vévoda.

Nedej' zahynouti!

Zavznl výkik do ticha.

Nebe ohnm hoí.

Valí se hnv kalicha

k Baltickému moi. -

A zas skromná ddina

mírem svým t láká.

V beranici kluina

staví snhuláka.

Ovák stádo vyhání

ze selského statku.

Vyhrávají cikání

ke vzácnému svátku.
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VAVINEC

Mnoho vody vlila

eka do moe,

a smrt ulevila

mnohým od hoe,

co ím vládl bez výhrady

nad zemmi, nad poklady -

osudu se stežte zrady,

kdož jste nahoe!

Tehdy z Palesliny

do djin i mst

mezi lidské syny

nové víry zvst

nesli muži odhodlaní,

které pronásledování

neodstrašovalo ani

hrozné smrti trest.

Celé svazky byly

již tím popsané,

co vše zakusili

první kesfané,

skrývat ped pohanskou sbí

musili se, ku veei
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házeli je divé zvi

ímští katané.

Císa Valerian

v íši ímské vlá,

byl to velký pijan

a ml ženské rád,

ale v srdci zatvrzelém

nové církve nepítelem

byl tak jako v svt celém

nikdo druhý snad.

Muenická sláva

je sic pkná vc,

ale církve hlava

a s ní ovinec

ze svého pec vyšli klidu;

jediný jen chladn bídu

všechnu snášel, knz, muž z lidu

jménem Vavinec.

Císa ve rád války

jako mnozí dnes

dívaje se z dálky

aniž sám tam lez'.

Drahá vc to! Dan stále

rostly. Konen byl ale
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vymakán lid dokonale,

mocná bez penz.

Avšak mocnáovi

k štstí ministra

dal bh v Modestovi.

Co to za bystrá

hl^va byla! Šel vždy novou

cestou, v práci pro hladovou

pokladnici císaovou

platil za mistra.

Modestus byl státník,

jenž se zajímá

o kde který patník.

Vdl, jaký má

Vavinec vliv - nad penzi

církve vládne! Znal, kde vzí,

vzkázal pro a ek' mu mezi

tyma oima:

^Doneslo se mn, že

vzácných poklad,

stíbra, zlata, spže

máte hromadu.

asové jsou nyní špatní,

otev kapsu, zuby zatni.
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SPLETITOST VCÍ

Za pohanských dávných dob

zpváci, když sáhli v struny,

nejdi^ív vyslali k svým bohm
velou prosbu o pomoc.

Zvyk ten udržel sé dlouho,

nevyplenily ho zcela

ani novodobé vdy

velkolepé výzkumy.

Ale dnes ví každé dít,

jak svt vznikl: 5ylo horko,

mlhy toily se v klubku,

asem dostalo to slupku;

potom zemská kúru zchladla.

Na dn moském v teplém bahn

zaalo se cosi hýbat,

profesoi
.
nevdli,

je to rostlina i zvíe,

ale vývoj pokraoval,

u potoka rostly stromy,

o vtev se opíraje

chlupatý tvor stanul zpíma

75



na svých zadních konetinách —

ke lovku byl jen krok.

Pánbh vbec nebyl pi tom.

Když tak nkdy v zamyšlení

o samot doma sedím,

na špiku si nosu hledím,

náhle pocit mám, že židle

pode mnou se kolísá.

Zdá se mi, že na lodi jsem,

která klesá do hlubiny

prosted nesmírného moe;

zavený zrak vidí ve tm
chladné, erné, lané vlny,

na nich šílenství se houpe

s ohnivýma oima;

hlava není schopna myslit,

jenom ruce zvedají se,

lovk pemožen se vzdává

na milost a nemilost.

Pane bože, nepatil jsem

nikdy v život k tm lidem,

kteí v kostelích a chrámech

etných církví tvých se tísní.
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na kuí si oka šlapou;

o dlouhý vk, o dlí,

o peníze, o zdraví

z knížek ani zpamti

nikdy neprosil jsem tebe;

nechci ani tvoje nebe.

A ty zase nestaráš se,

odkud picházím a pro dnes

hlavu strkám do vody.

Myslím, že je ti to jedno.

Tyto svoje náboženské

názory mám z vlastní hlavy.

Báze boží do výbavy

nepibalily mi ženské.

Neslýchal jsem slova víry,

nýbrž dvakrát dv jsou tyry.

Chtl bych zpívat krásu jara,

chtl bych zpívat krásu mládí

pes to, že to není pravda.

Jak tenkráte všecko bylo

prosté, jasné, jednoduché!

Jak se vše, co zavazelo,

lehce napravili dalo -

takka podle pravítka.
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Dneska by nás, tuším, ani

z míry nepivedlo, kdyby

Prašná brána na návštvu

vstoupila k nám do pokoje

a pravila nastavujíc

doutník: — Pane nemoh' byste

mi snad poskytnouti ohn? -

Ba i kdybych slyšel, že se

páter Šrámek zaal starat

o spásu své duše, ek' bych:

Možná, že i to je pravda.

- Jsem to já? - se po letech

tážeš sebe sama. Ztratis

vdomí své osobnosti,

a co nejhoršího pi tom,

nevíš ani kde a kdy.

Marn za nos íaháš se,

marn do lýtka se štípeš,

ani sen se nerozplyne,

ani sebe nenajdeš.
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POZNÁMKA

Tuto tetí knížku svých básní (z let 1903-1914) složil

si autor sám nedlouho ped svým odchodem na vojnu,

do níž stržen byl ihned na poátku. Ponvadž jednak stále

ješt nemáme odvahy považovati Františka Gellnera za

nezvstného navždy, jednak z piety k drahému básníku

a k nejlepšímu píteli, ponechali jsme složení beze zmn

pes jisté své pochybnosti. Chybí nám totiž v knížce n-

kolik básní, asov sem patících a ve stejných publikacích

uveejnných, na píklad abychom jen jednu báse jme-

novali, pekrásný Francesco Farniente, otištný

v témž roníku Nového kultu jako báse Lokálka. Je

tedy pravdpodobno, že vynechal autor nkteré básn

úmysln; proto se podrobujeme v nadji, že se brzy

shledáme znova s celým jeho lyrickým dílem v ádném

souboru. S. K. N.





EDICE ERVNA
SVAZEK

II.

František Gellner

NOVÉ VERŠE

5 autorovou kresbou na obálce

a jeho autoportrétem

vydal nakladatel

Fr. Borový

a

vytiskla Grafia v Praze

19 19



ocny



1^

I



EDICE ERVNA
Populární sbírka vybraných spis be-
letristických i nauných, pvotiních

i peložených.
Sv. 1. Charles-Louis Philippe: 5ubu zMont-

parnassu. Román. Peložila J. Vobrubova-
Veselá. Upravil s titulní kresbou V. H. 5runri<'r.

116 str. K 4--.

Sv. 2. František Gellner: Nové verše.
5 autorovou titulní kresbou a vlastní dosud ne-

tištnou podobiznou.
Sv. 3. Dohumil Polán: Se Stanislavem

K. Neumannem. Liter, studie. (V tisku.)

Sv. 4. Fráa Šrámek: První pr^sy. (V tisku.)

Sv. 5. Stanislav K. Neumann: Afžije život.
Kapitoly o umní. S obrázky. (Pipravuje se.)

Sv, 6. Petr Kroí>otkin: Anarchistická mo-
rálka a jiné menší spisy. (Pipravuje se.)

Nejlepší eské moderní prósy, povídky Fráni
Šrámka a portréty vynikajících spisovatel od

Vlastislava Hofmana pináší jenERVEN
Týdeník pro radikální smry a kulturní politiku.

tvrtletn 5 K.

KMEN
Týdenní poznámky o umní a život.

Roník m.

Rediguje Stanislav K. Neumann. Nejlepší moderní
prvodce literaturou a umním. tvrtletn K 7*50.

S I B E N I K Y
Nejlepší eský týdeník pro satiru

akarikaturu.
Rediguje Eda Bass. tvrtletn K 15 ~.

Nakladatelství Fr. orového, Praha 11.


